
Prezados Adeceanos, mais um final de ano se aproxima e com ele os ventos do Natal. 
Época mágica onde tudo renasce. 
 
Tivemos um ano diferente, para dizer o mínimo. Já vivemos, desculpe a presunção, 
algumas dezenas de anos e nunca imaginamos, que passaríamos por isso tudo que 
aconteceu nestes ano de 2.020. Mas passamos !  
 
Por vezes subestimamos nossa capacidade de nos mantermos firmes e na direção 
correta. A certa altura, tudo parece que se desmancha sob nossos pés. O que tínhamos 
na qualidade de seguro, definitivo, robusto, se desvanece. O único com que podemos 
contar, na realidade, é com algo absolutamente imaterial. Este imaterial é a nossa Fé. 
Que privilégio é o nosso de nos respaldarmos nas verdades da nossa Fé Cristã-Católica. 
Nada mais imaterial, é verdade, mas, ao mesmo tempo, nada mais concreto, real, quase 
tangível. Que pena me dão aqueles que não crêem, por mais inteligentes que aparentem 
ser, não se curvam à humildade de verem no Menino que vai nascer, a figura de Deus, 
que se encarnou e tomou nossa natureza. De fato, é algo que assusta, não podemos 
negar. Como pode um Deus, compreendido na sua universalidade, na sua 
atemporalidade, na sua omnisciência, na sua onipresença, na sua figura de Criador do 
Universo, submeter-se a nascer entre nós, os humanos, e nascer desprovido de todos 
os recursos que o homem comum costuma ter. Não parece uma ironia ? Que desafio 
que é termos Fé, e ao mesmo tempo, que conforto poder gozarmos dela. 
 
Dias atrás, conversando com um amigo, disse-me ele que “a realidade que verificamos 
na pregação, nas cerimônias da Igreja, na oitiva atenta da Palavra, parecem algo 
desligado da nossa realidade”. Insistiu, graficamente, que ao colocarmos o “pé para fora 
dos encontros e cerimônias religiosas”, nos deparamos com algo totalmente diverso ao 
que ouvimos, diverso da Palavra de Deus ouvida e meditada. De fato, é uma realidade 
com a qual nos deparamos, mas pensei e argumentei: “esta é a nossa missão: trazermos 
para o dia a dia, a realidade de uma vida pautada no Evangelho”. É com este espírito 
que convido a todos os adeceanos a, mais uma vez, renovados pelo Espírito Natalino, 
renovarmos a nossa Fé, neste Deus Menino. Em lugar de desejarmos que Ele se faça 
presente, renovemos nosso desejo de que nós O façamos presente em todos os dias do 
Ano Novo que se avizinha. Nossa participação na sociedade, como cidadãos e membros 
desta comunidade empresarial, nos enche de orgulho, mas também nos deve encher da 
responsabilidade sobre aqueles com os quais compartilhamos o nosso dia a dia. A 
missão é árdua, como foi árdua a missão de uma dezena de homens há mais de dois mil 
anos atrás, mas que projeto de vida fascinante, não é mesmo ? Eis um propósito que 
nenhum ser humano pode subestimar: trazer o Céu à Terra ! Este é o nosso desejo a 
todos, neste ano que se inicia. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Feliz Ano Eterno ! 


